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“Nizami Gəncəvi ili”nin keçirilməsi haqqında
Əsasnamə

Məqsəd və vəzifələr
-

Ümumi müddəlar
Klassik şeirin böyük ustadı, poeziyanın sönməz günəşi Nizami
Gəncəvi təkcə Azərbaycanda deyil dünya poeziya məkanında özünəməxsus
yeri olan şair və mütəfəkkirdir.
Ədəbiyyat tarixində lirik şeirlər, fəlsəfi poemalar müəllifi kimi
tanınan Nizami Gəncəvinin bütün əsərlərində məhəbbətin, gözəlliyin
tərənnümü, insan ləyaqətinə, əməyə, sənətə hörmət və ehtiram, zülmə,
haqsızlığa, istibdada, ədalətsiz hökmdarlara dərin nifrət və etibar əas yer
tutur.
Azərbaycanın qədim diyarı Gəncədə dünyaya göz açan şair onun
hüdudlarından kənara çıxmasa da, dünyəvi elmlərə vaqif olan bir
sənətkardır.
Öz işıqlı təfəkkürü, bəşəri ideyaları, insanpərvərliyi, humanizmi ilə
bütün bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində layiqli yeri olan Nizami
Gəncəvi dünya durduqca yaşayacaq, yüz-yüz illər bundan sonra da şairin
misilsiz söz inciləri dünyanı dolaşacaqdır.
2021-ci ildə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 yaşı
tamam olur. Azərbaycan Respublikasının Preizidenti İlham Əliyevin 5
yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə buil böyük mütəffəkirin şərəfinə
“Nizami Gəncəvi ili” elan edilmişdir. Bu sərəncam bəşəriyyəti öz poetik
dünyası ilə heyrətdə qoyan böyük şairə ehtiram, onun qiymətli irsinin daha
geniş təbliği və tədqiqi baxımından uğurlu bir adddım olmaqla, həm də
milli ədəbiyyatımıza və mədəniyyətimizə, onun görkəmli simalarına diqqət
və qayğının parlaq təzahürüdür.
Bu Əsasnamə “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində Sumqayıt şəhər
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalarda həyata
keçirilən tədbirlərinböyük şairin kitabxana fondlarında mühafizə olunan
qiymətli irsinin oxuculara çatdırılması istiqamətində məqsəd və vəzifələri
izah edir.

-

Oxucularda klassik irsimizə maraq və məhəbbət hisslərinin
aşılanması;
Nizami Gəncəvi irsinin oxucular arasınada daha geniş təbliğini
həyata keçirmək;
“Nizami Gəncəvi ili” ilə bağlı müxtəlif səpkili kompleks tədbirlərin
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
Tədbirlərin təşkilində tədris, təlim-tərbiyə və mədəniyyət
müəssisəlrəri, Qeyri Hökümət Təşkilatları və digər ictimai
təşkilatlarla əlaqəli iş aparmaq.
“Nizami Gəncəvi ili” bağlı tədbirlər planı

Nizami “Xəmsəsində” vətənpərvərlik mövzusu
Hikmət dəryasından damlalar
Dünyanı fəth edən sirli xəzinə
Nizami dühasının işığında
Nizami yaradıcılığında əxlaqi gözəlliyin vəsfi
Eşqdir mehrabı uca göylərin (Nizami lirikasında məhəbbət
mövzusu)
7. Nizami yaradıcılığı – kamillik məktəbi
8. Lirik sözün gözəlliyi(Nizami qəzəlləri haqqında)
9. Şərgin sönməz günəşi
10. Nizami dühası miniatürlərdə ( rəsm sərgisola bilər)
11. Həyata səsləyən lirika
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